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 1جمهوری اسالمی ایران  انتخاب آیت اهلل خامنه ای به رهبریبازخوانی 

 

 مقدمه

. انقالب اسالمی تاکنون بوده است تاریخ ، بی شک یکی از مهم ترین و شاید بتوان گفت مهم ترین روز1368خرداد  14جلسه خبرگان 

اینکه جانشین رهبری اول انقالب اسالمی در آن روز تعین شد و جمهوری اسالمی وارد دوران تازه ای شد، مساله ای است که تاکنون در 

نکه بی شک ت، و ایحد اخبار و سالگرد به آن پرداخته شده است اما به صورت دقیق و جز به جز مورد بازخوانی و بررسی قرار نگرفته اس

سال سپری می شود سرنوشت جمهوری اسالمی ایران را رقم زده  28در آن روز انتخابی صورت گرفت که تا زمان حاضر که بیش از 

 است و زمان پیش رو هنوز باقی است و به آن زمان اضافه می شود.

کامل سرانجام آن روز یک روز  ساعتِ 7فیلم جلسه  که صوت واریخی شد و در تاریخ ماند تا زمانیاز چندین حیث ت 1368خرداد  14

منتشر شود و مشخص شود دقیقا در آن روز چه مباحثی مطرح شد و چه صحبت هایی شکل گرفت و سرانجام آیت اهلل خامنه ای به عنوان 

 دومین رهبر جمهوری اسالمی ایران انتخاب شدند.

بود که کشور را در خال رهبری قرار داد.  )ره(ماه و نیم پیش از رحلت امامیکی از آن جهات تاریخی عزل مرحوم آیت اهلل منتظری دو 

دوم انتخاب آیت اهلل خامنه ای بود که شاید هیچکس، حتی خود ایشان نیز گمان این انتخاب را نمی کردند، کما اینکه کسی هم گمان 

ه شکل امی این ها به عالوآن را نداشت که امام)ره( در فاصله کمی از عزل آیت اهلل منتظری در بیمارستان بستری شده و مرحوم شوند. تم

 دادن آینده سیاسی ایران باعث شد تا آن جلسه تاریخی و بی نظیر شود.

 

ساس ل آن جلسه تاریخی، قصد همین بازخوانی را دارم و اینکه بر ایدر این جزوه مختصر کنونی و به دلیل بیست و هشتمین سالگرد تشک

و چه  چه گذشت 1368خرداد  14شخص شود در جلسه تاریخی خبرگان شواهد و مدارک و صحبت ها و مصاحبه های انجام شده م

 هم در حد مختصر پرداخته و اشاره شده است. آیت اهلل خامنه ای به عالوه اینکه به جایگاه فقهی و رهبری ؟مباحثی مطرح شد
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 1368خرداد  14بازخوانی زمینه های جلسه خبرگان 

بود، روزی که با اعالم خبر رحلت امام رهبری خبرگان اولین مجلس  ، نقطه شروعی برای آزمون سنگین68 غروب سیزدهمین روز خرداد

ج احمدآقا به چند نفر از اعضای مجلس خبرگان که برای عیادت به دیدار امام آمده بودند، بار سنگین انتخاب حامرحوم خمینی از سوی 

جانشینی بر دوش نمایندگان مجلس خبرگان نهاده شد تا هر یک از اعضا با هر کالم و انتخاب خود، نقشی ماندگار برای آینده و امنیت 

 .کشور رقم بزنند

در مجلس اول خبرگان سمت منشی هیئت رئیسه را به عهده داشته، در مورد لحظه ارتحال امام و تماس با اعضای  اهلل محمد مومن کهآیت

 کند:خبرگان این گونه روایت می

از من که منشی اعضای هیات رئیسه خبرگان بودم، خواستند تا با استفاده از تلفن دفتر حضرت امام با کلیه اعضای خبرگان در سراسر »

العاده در مجلس شورای اسالمی برای ساعت هشت صبح فردا، دعوت کنم و در عین حال اس گرفته و آنها را به یک جلسه فوقکشور تم

ها با توجه به این که تلفن تمامی اعضا را داشتیم تا دقایقی پس از اذان قرار نبود خبری درباره حال حضرت امام داده شود. این تماس

خبر فوت امام را  پس از ادای نماز، غمگین و ناراحت در بیت امام)ره( نشسته بودیم که حاج احمدآقا )ره(مغرب به طول انجامید و ما 

 2 «.دادند

 سرنوشت سازانتخابی  واولین مجلس خبرگان 

 

رهبرشان فرو ، مردم را در بهت از دست دادن )ره(با اعالم خبر رحلت امام خمینی سراسری ایران ، رادیو68خرداد سال  14صبح روز  7

برد، بهتی که در میان تمامی اعضای خبرگان که از سراسر کشور خود را برای شرکت در جلسه اضطراری به تهران رسانده بودند، موج 

 .زدمی

 گوید:اهلل سیدجعفر کریمی از اعضای دوره اول مجلس خبرگان رهبری در تشریح این لحظات میآیت

الهی  ای از وصیت نامهسوره برای روح ملکوتی امام، دو پاکت سر به مهر که هر یک حاوی نسخهپس از تالوت قرآن و قرائت حمد و »

سیاسی امام بودند و یکی به آستان قدس رضوی و دیگری در مجلس شورای اسالمی به امانت سپرده شده بودند، باز شدند. قرار بود -

 3 «.نتوانستند و قرائت وصیت نامه به عهده آیت اهلل خامنه ای گذاشته شدوصیتنامه را مرحوم آسیداحمد آقا بخوانند که از شدت تأثر 
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 گیر و دار تصمیم برای شورای رهبری یا رهبری فرد؟خبرگان در

 

، صرظهر و ع پس از آنکه وصیت نامه امام از طرف رئیس جمهوری وقت، آیت اهلل خامنه ای قرائت شد، بعد از وقفه ای کوتاه برای نماز

 «شورای رهبری یا رهبری فردی؟» همان انتخاب مهم رسید؛نوبت به 

سوالی که تمام ثانیه های جلسه عصر را احاطه کرده بود، برخی دالیلی همچون نیاز به تصمیم گیری جمعی برای امور مملکت را به عنوان 

 .گفتندمیبردند و برخی هم از بیم اختالف در شورای رهبری سخن لزوم تأیید شورای رهبری نام می

به نام  خود 68سال  مجلس خبرگان بود، در کتاب خاطراتهاشمی رفسنجانی که در آن برهه نائب رئیس اول آیت اهلل مشکینی در 

در تشریح این بخش از مذاکرات مجلس خبرگان که به صورت جلسه غیرعلنی برگزار شد و هنوز هم مسائل « بازسازی و سازندگی»

 صورت محرمانه باقی مانده است، می نویسد:مطرح شده در این جلسه به 

ها یای و بعضاهلل خامنهها طرفدار رهبری شورایی و بعضی خواهان رهبری فردی بودند. بعضی آیتهای زیادی شد. بعضیصحبت» 

 «.هایی برده شداهلل سید محمدرضا گلپایگانی را مطرح کردند و برای شورا هم اسمآیت

رفسنجانی که معطوف به پیشنهاد انتخاب آیت اهلل گلپایگانی برای رهبری است، طبق خاطرات ثبت شده این بخش از خاطرات هاشمی 

 ن مرجع تقلید را برای رهبریمربوط به اقدام مرحوم آیت اهلل احمد آذری قمی است که به عنوان یکی از اعضای مجلس خبرگان آ

 پیشنهاد نموده بود.

ن دلیل مواضع مرحوم آیت اهلل احمد آذری قمی و طرفداران رهبری مرحوم آیت اهلل گلپایگانی را اما شاید بی مناسبت نباشد که به همی

 بررسی کنیم:به صورت اجمالی  68در جلسه خبرگان سال 

 قمی و حمایت از رهبری آیت اهلل گلپایگانیآذری 

 

دفاع از رهبری شخصی  مجلس خبرگان رهبری دو محور داشت: اول1368خرداد  14مواضع آیت اهلل آذری قمی در اجالس مورخ 

 خامنه ای. آیت اهللدر قبال رهبری شورایی، دوم دفاع از رهبری آیت اهلل گلپایگانی و معاونت اجرایی 

آیت اهلل آذری قمی از ابتدا قائل به والیت فقیه اعلم بود، نهایت امر معاونت اجرائی او یعنی رهبر اجرائیات یا رئیس جمهور می تواند 

مجتهد متجزی یا حتی غیرمجتهد باشد. او تا آخر بر این نظر باقی ماند. وی به ترتیب در زمان حیات این مراجع به فقیه غیر اعلم، یا 

آیت  مرحوم به اعلمیت 1376اعلمیت ایشان قائل بوده است: آیات بروجردی، خمینی، گلپایگانی و اراکی. بعد از مرحوم اراکی تا مهر 

 اهلل بهجت قائل بوده است. 
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آیت اهلل گلپایگانی می رود، ایشان را مرحوم با جمعی دیگر از اعضای جامعه مدرسین به منزل  68خرداد  13شب ی قمآذری مرحوم 

ی قبول ایگانرد. آیت اهلل گلپاز رختخواب بیرون می آورد و پیشنهاد می کند که با توجه به درگذشت آیت اهلل خمینی رهبری را بپذی

 کند. نمی

 ی درخواست پذیرش رهبری از پدرش را اینگونه روایتگلپایگانی نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را دربارهاالسالم سید باقر حجت

   می کند:

عده ای از آقایان جامعه مدرسین و اعضای مجلس خبرگان برای دیدن آقا ]آیت اهلل گلپایگانی[  [1368خرداد  13شب ] 12 ساعت»

ی، ]سید مهدی[ روحانی، طاهر شمس و بعضی دیگر که همه مرحوم شده اند در بین آنها آمدند. آقایان احمدی میانجی، آذری قم

بودند. آقا که در رختخواب بودند بدون آنکه قبا بپوشند با عبا و عمامه آمدند. این آقایان گفتند که وظیفه شماست که رهبری را قبول 

آقای خمینی گفته بودم که من نه داعیه رهبری دارم و نه اهل رهبری کنید چون کسی جز شما نداریم. آقا فرمودند که من قبال هم به 

 هستم. 

آقایان باز هم اصرار کردند. آقا جواب داد من نه این کار را قبول می کنم و نه با کسی که رهبر شد بنای مخالفت دارم. باز هم اصرار 

رار آقایان باز هم ادامه پیدا کرد و در نهایت حضرت آقا کردند. آقا فرمود من همین که به مسایل شرعی مردم برسم کافی است. اص

   فرمودند که فعال بروید تا فردا صبح ببینم چه می شود.

خرداد مرحوم آقای آذری قمی از جلسه خبرگان به من زنگ زد و گفت که ما با عده زیادی از اعضای خبرگان صحبت  14 صبح

کرده ایم و آنها قبول کرده اند که به حضرت آقا رأی بدهند و از من خواست نظر ایشان را جویا شوم. حضرت آقا باز هم فرمودند که 

 4«راکه صالح می بینند انتخاب کنند و من هم بنای مخالفت ندارم. من کاری به رهبری ندارم و آقایان هرکس

 

فعالیت مجلس خبرگان رهبری را اینگونه گزارش می خود،   68در کتاب خاطرات سال  حجت االسالم و المسلمین هاشمی رفسنجانی

 دهد: 

                                                           
 فراروسایت ، 1389خرداد  18مصاحبه سید مرتضی ابطحی با حجت االسالم سید باقر گلپایگانی: برخی به آقا پیشنهاد رهبری دادند،  4 
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شروع و من هم موضوع بحث را توضیح دادم. این جلسه تا ساعت  [1368خرداد  14با صحبت کوتاه آقای مشکینی، جلسه ]بعد از ظهر »

ها طرفدار رهبری شورایی و بعضی خواهان رهبری فردی های زیادی شد. بعضیهفت و نیم بعدازظهر با یک تنفس ادامه یافت. بحث

برده شد. قبال  هاییو برای شورا هم اسماهلل ]سید محمدرضا[ گلپایگانی را مطرح کردند ها آیتای و بعضیاهلل خامنهبودند. بعضی آیت

یلی و ای، موسوی اردبهای سران قوا و جمعی دیگر از بزرگان به این نتیجه رسیده بودیم که شورایی مرکب از آیات خامنهدر مشورت

 مشکینی رهبری را به عهده بگیرند ولی در مذاکرات، رهبری فردی رای بیشتری آورد.

ای با رهبری فردی مخالفت کردند. من هم مخالف بودم. نوبت نرسید. ابتدا به پیشنهاد اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه اهلل خامنهآیت

اهلل نفر به ایشان رای دادند. سپس پیشنهاد رهبری آیت 14اهلل گلپایگانی مطرح شد. حدود قم که عضو مجلس خبرگان بودند، آیت

خود ایشان پشت تریبون رفتند و گفتند من با رهبری شورایی مطابق قانون اساسی موافقم و با رهبری فردی مخالفم،  ای مطرح شد.خامنه

ست. سرانجام ای نیکردم، گفتم اکنون با رای خبرگان، رهبری فردی قانون شده و چارهمن که جلسه را اداره می پس چگونه نامزد بشوم؟

ضو حاضر رای آوردند و مساله به این مهمی به این خوبی حل شد. من هم در چند مورد صحبت ع 74رای از  6۰ای با آقای خامنه

اهلل موسوی از قول حاج احمد آقا ]خمینی[ و آیت ای نقل کردم.کوتاهی کردم و نظرات امام را درباره صالحیت رهبری آقای خامنه

خبر آماده باش نیروهای عراقی در مقابل منطقه عین خوش که در د. اردبیلی هم که در جلسه خدمت امام بودند، همین مضامین تایید ش

اثنای جلسه توسط دکتر حسن روحانی رسید و من به جلسه اطالع دادم، تاثیر زیادی در آمادگی اعضای خبرگان برای ختم کار داشت؛ 

  5«موفقیت بزرگی است.

 لمسلمین خامنه ای اینگونه گزارش می کند: برای حجت االسالم و اهم مبدأ لقب آیت اهلل را  هاشمی رفسنجانی

ه ای را نوشتم و برای انتشار دادم. با بعضی از اعضای هیات رئیساهلل خامنهمتن بیانیه مجلس خبرگان در خصوص تصویب رهبری آیت»

 6«االسالم والمسلمین مشورت کردم؛ موافقت داشتند.اهلل به جای حجتدرباره به کار بردن آیت

هبری . وی در آن اجالسیه از رذری قمی بودآ احمد آیت اهلل پیشنهاد دهنده آیت اهلل گلپایگانی برای امر رهبری، نفره 14سردسته گروه 

 آیت اهلل گلپایگانی و معاونت اجرایی آقای خامنه ای دفاع می کند، که رأی نمی آورد. خود وی در این باره می نویسد:

 

                                                           
 148-152، ص 1368خرداد  14بازسازی و سازندگی،  :1368کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، سال  5 

 1368خرداد  15پیشین، خاطرات  6 
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حضرت آیت اهلل خامنه ای صورت گرفت عینا همین نظر را ابراز نمودم و گفتم من پیشنهاد می کنم که  در اول خبرگان که انتخاب»

حضرت آیت اهلل گلپایگانی که اعلم در فقه است به عنوان ولی فقیه و حضرت آیت اهلل خامنه ای را به عنوان قائم مقام در امور اجرائی 

ذکر و  «شئون و شرائط رهبری و مرجعیت»همین نظر را در سال گذشته در کتاب  معرفی کنم که مورد استقبال قرار نگرفت و عین

  7«د محمد باقر[ صدر نقل کرده ام.قریب آنرا از شهید ]آیت اهلل سی

 خامنه ای اینگونه اظهار نظر کرده است: آیت اهللدرباره نقش خود در رهبری  1369-7۰او حوالی سالهای 

  8«به والیت مطلقه معتقدم رفع شد.قش مؤثرى را ایفا کردم و تردید ایشان با اظهار من که چون در تعیین مقام معظّم رهبرى ن»

 

 خرداد خبر می دهد: 14خامنه ای از همان شب  ی آیت اهلل هبرن رفیهاشمی رفسنجانی از وجود مخال

[ آقای ]عبدالمجید»و دو روز بعد: « ها مخالفت دارند.تهیه شد. بعضی از رادیکال متنی برای تایید و امضاء این انتخاب ]در مجلس[»

کنند و بنا دارند که آن را موقت معرفی کنند، تا در این ای مخالفت میمعادیخواه آمد و از وجود عناصری گفت که با رهبری آقای خامنه

  9«بکنند. فرصت با تماس با اعضای مجلس خبرگان، شاید بتوانند بعد کاری

 11 1۰«ای مخالفند. اهلل خامنهی آیتها با رهبراز تندرو تعدادی هنوز گفت …علی آقا محمدی آمد»و فردای آن روز 

 به یاد می آورد که:  در خاطرات خودنوشت خود اینگونه آیت اهلل منتظری

آذری قمی و ]محمد علی[ شرعی پس از حمله یک بار جمعی از جامعه مدرسین و از جمله آقایان حاج سید مهدی روحانی، ]احمد[ »

من گمان "نزد من آمده بودند که شما باید رهبری آقای خامنه ای را علنا اعالم کنید. من گفتم :  [1368دی  12اول به دفتر و حسینیه ]

ین ن قانع باشید، جامعه مدرسکردم آمده اید از من دلجویی کنید که هستی مرا غارت کرده اند و به من اهانت شده است . شما به سکوت م

  12."ان نیمه دولتی تبدیل شده است یک تشکیالت مقدس حوزوی بود ولی متاسفانه اآلن به یک ارگ

                                                           
 1374آبان  9نامه سرگشاده به اعضای بنیاد رسالت  7 

 134ص  1زندگی نامه خودنوشت، خبرگان ملت، ج 8 

 1368خرداد  16پیشین، خاطرات  9 

 1368خرداد  17پیشین، خاطرات  10 

ک بودند و نزدی در آن ایام از عناصر تندرو مخالف رهبری آیت اهلل خامنه ای، آنهایی بودند که به بیت آیت اهلل منتظری و جریان مجمع روحانیون مبارزمقصود  11 

 ر زمان ریاست جمهوری آیت اهلل خامنه ای نیز از مخالفین و منتقدین ایشان محسوب می شدند. د

 772ص 1خاطرات آیت اهلل منتظری، ج 12 
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ه ایشان ب انی و آقای اراکی و آقای منتظری در تبریک عَلَمین آقای گلپایگ»خود آیت اهلل آذری قمی در این زمینه اعتراف می کند: 

 13« بی نقش نبودیم. ی[ کال یا بعضا]خامنه ا

 های شورای رهبری بودند؟ه کسانی در لیستچ

ط موضوع مطرح بود که اگر در میان افراد واجد شرایپرداخت، این پیش از تغییر اصل و صد هفتم قانون اساسی که به انتخاب رهبری می

ز میان واجدین رهبری به شرح مذکور در قانون اساسی، فردی واجد همه شرایط بود، همان شخص برای رهبری انتخاب شود، وگرنه ا

 .سه نفر که نسبت به دیگران امتیازات بیشتر دارند به عنوان شورای رهبری انتخاب شوند نسبی شرایط عمومی،

هایی این نکته موجب شد تا در ابتدای بررسی جانشین رهبری و پیش از تعیین گزینه شورای رهبری یا رهبری فردی، برخی به بیان لیست

 .برای شورای رهبری به شرح زیر بپردازند

 ترکیب اول:آیت اهلل خامنه ای،آیت اهلل مشکینی و آیت اهلل موسوی اردبیلی

 ،آیت اهلل مشکینی،آیت اهلل موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی و سید احمد خمینیترکیب دوم:آیت اهلل خامنه ای

 ترکیب سوم:آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل مشکینی،آیت اهلل موسوی اردبیلی،آیت اهلل فاضل لنکرانی،آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی

 البته آیت اهلل هاشمی نیز در خاطرات خود در این رابطه نوشته است:

وی اردبیلی ای، موسهای سران قوا و جمعی دیگر از بزرگان به این نتیجه رسیده بودیم که شورایی مرکب از آیات خامنهقبال در مشورت »

 «.و مشکینی رهبری را به عهده بگیرند

 .سرانجام به دلیل مخالفت اکثریت خبرگان با شورای رهبری، هیچ یک از لیست های ذکر شده، رنگ واقعیت نگرفتند

 موافقان و مخالفان شورایی شدن رهبری

 .در جلسه عصر و به منظور انتخاب جانشین رهبری، اولویت با تعیین یکی از دو مدل رهبری بود؛ شورای رهبری یا رهبری فرد

ای که هاشمی رفسنجانی نیز بر ، نکته14 سته موافقان شورای رهبری بودنددر این میان بنابر گفته حائری شیرازی، آیت اهلل خامنه ای جز د

 آن مهر تأیید زده است: 

                                                           
 به هاشمی رفسنجانی 76نامه آذر 13 

 95خرداد  13در فرهنگسرای انقالب  68خرداد  14نشست مرور و بازخوانی ناگفته های وقایع جلسه مجلس خبرگان رهبری در  14 
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ظر ما این بود که کردیم، نها را تنظیم میرئیسه خبرگان بودیم و باید برنامهاولین بحث ما این بود که شورا باشد یا فرد. ما که جزو هیات»

ند. نظر جامعه اردبیلی بودموسوی  اهللآیت و مشکینی اهللآیت ای،خامنه اهللنفره را در نظر گرفتیم که آیتشورایی باشد و شورای سه

اهلل گلپایگانی بود و فرد را پیشنهاد دادند. یک بحث جدی داشتیم و وقت زیادی از جلسه را گرفته بود که فرد یا شورا مدرسین روی آیت

ای روی شورا بود و سخنرانی خامنه اهللرای آورد. نظر آیت 35ا رای و شور 45کردیم. فرد باشد. این در اختیار ما بود و باید انتخاب می

گونه شد. اگر روزی قرار باشد که دوباره رهبری را خوبی هم کردند و توضیح دادند که شورا الزم است، اما وقتی که رای گرفتیم، این

ر فدار شورا بودم و همان نظرم مانده است. قاعدتا نظکنیم که فرد یا شورا باشد. در اینجا مشکلی نداریم. من طرانتخاب کنیم، بحث می

 15 .« من است. بعدا باید شرایط را ببینیای هم همان است، ولی چون خبرگان رای داده، فعال ایاهلل خامنهآیت

ت تریبون ایشان پشخود »همچنین هاشمی در کتاب خود نیز به موافقت آیت اهلل خامنه ای با شورای رهبری اشاره کرده و نوشته است که 

 «رفتند و گفتند من با رهبری شورایی مطابق قانون اساسی موافقم و با رهبری فردی مخالفم. پس چگونه نامزد بشوم؟

ن حائری شیرازی که در آن زماآیت اهلل در میان موافقان رهبری فرد و در واقع مخالفان شورای رهبری نیز در جلسه به نطق پرداختند. 

ن روز من آ» گوید: رهبری فردی را بر تن کرده بود، در رابطه با بحث و جدل میان موافقان و مخالفان رهبری فردی می ردای موافقت با

صحبت کردم به عنوان مخالف، بعد از من یک موافق رفت، موافق به جای اینکه دلیل بیاورد شروع کرد به قسم دادن خبرگان، ایشان 

 «.زدهایی که می دلیلی نداشت برای حرف

پس از رأی گیری و با موافقت اکثریت اعضای حاضر در مجلس خبرگان، شورای رهبری رد و رهبری فرد در دستور کار جلسه خبرگان 

 .برای انتخاب جانشین رهبری قرار گرفت

 ای با رهبر شدنشمخالفت آیت اهلل خامنه

بود، پس از آنکه به عنوان گزینه رهبری مطرح شد، به عنوان آیت اهلل خامنه ای که خود مخالف رهبری فردی و موافق رهبری شورایی 

 .تنها مخالف رهبریش سخن گفت، نکته ای که با مخالفت اعضای خبرگان مواجه شد

طه با هایی از جلسه انتخاب رهبری پرداخت و در راباهلل حائری شیرازی عضو سابق مجلس خبرگان نیز در نشستی به بیان ناگفتهآیت

 ای با مطرح شدنش به عنوان گزینه رهبری اینگونه روایت کرد:هلل خامنهامخالفت آیت

م هایی هم که شورایی می گفتند استا گفتند رهبری فردی یکی از این خبرگان اسم رئیس جمهور را آورد و گفت ایشان، چون این»

ت می پشت تریبون، رنگ ایشان سرخ شده بود، گفایشان را هم در قضیه می آوردند، یکدفعه ایشان بدون وقت گرفتن و بی قانون آمدند 

دانید می خواهید چه بر سر من بیاورید؟ التهاب شدید داشت، یکدفعه شورای نگهبانی ها گفتند آقا جان چرا جلوی اجرای قانون را می 

 «.گیرید؟ ایشان چیزی نگفت. رفت سر جایش نشست

                                                           
 93اسفند 2۰گفت و گو با روزنامه شرق  15 
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 ای برای رهبریخامنهآیت اهلل آذری قمی؛ گزینه پیشنهادی آیت اهلل 

به بیان روایتی از شبکه سوم تلویزیون ایران پخش شد  1393که در سال همچنین آیت اهلل امامی کاشانی نیز در برنامه تلویزیونی شناسنامه 

از  یای بر قبول نکردن مسئولیت رهبری و همچنین مطرح کردن مرحوم آذری قماز این مخالفت پرداخت و از اصرار آیت اهلل خامنه

 :یت می کندگذاران جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان گزینه رهبری روابنیان

گفتند نه و روی این صحبت خود اصرار داشتند و از آن طرف روی انتخاب مرحوم آذری قمی اصرار شخص مقام معظم رهبری می»

 «.یت مجلس به مقام معظم رهبری رای دادهایی هم رد و بدل شد اما در نهاداشتند. حتی بین آقا و آقای آذری صحبت

 

 وقتی خاطره گویی هاشمی فضای خبرگان را آرام کرد

ه کشور، ای با معرفیش به عنوان رهبر آینددر تکاپوی نمایندگان خبرگان رهبری برای انتخاب جانشین رهبری و مخالفت آیت اهلل خامنه

 .خاطره ای که موجب آرام شدن فضای ملتهب مجلس و آیت اهلل خامنه ای شدای از ایشان پرداختند، آیت اهلل هاشمی به ذکر خاطره

به هاشمی رفسنجانی  ایقایان شبستری و معصومی نامهآای به عنوان گزینه رهبری، خامنهبنابر گفته حائری شیرازی در زمان بررسی آیت اهلل 

 .ای بپردازدهای امام خمینی در مورد آیت اهلل خامنهدادند تا او به بیان صحبت

 گوید: حائری شیرازی در این رابطه می

قای رفسنجانی از انجام این کار )به دلیل مخالفت آیت اهلل خامنه ای( اجتناب کرد. پس از آن آیت اهلل شبستری در آبرغم این نامه، »

ای موضوع  قای خامنهآمخالفت  خصوص این اقدام اقای هاشمی رفسنجانی اعتراض کرد که اقای رفسنجانی نیز در پاسخ گفت به دلیل

 «.را اعالم نکردم

قای هاشمی رفسنجانی اعالم کردند که امام خمینی)ره( در یک جلسه عمومی و یکبار نیز در یک جلسه خصوصی به بنده آدر نهایت 

 .فرمودند که اقای خامنه ای بهترین فرد برای رهبری انقالب اسالمی است

 ای به عنوان دومین رهبر نظام جمهوری اسالمیاهلل خامنهرأی گیری خبرگان و انتخاب آیت 

 

ای ، نوبت به رأی گیری بر سر رهبری آیت اهلل خامنه68خرداد سال  14ای طوالنی اعضای خبرگان در سرانجام پس از بحث بسیار و جلسه

 .رسید

ابق ه بنابر گفته آیت اهلل سید جعفر کریمی عضو سای کدر این میان عده ای نیز لزوم مرجع بودن جانشین رهبری را مطرح کردند، شبهه

آقایان به دنبال مجتهد صاحب رساله و سرشناس که »ای را از امام مبنی بر اینکه مجلس خبرگان، پس از آنکه هاشمی رفسنجانی خاطره
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افی ه کشور مانند آقای خامنه ای کعده ای مقلد داشته باشد نباشند بلکه مجتهد بودن و مدیر و مدبر و شجاع و توانمند بودن برای ادار

 .نقل کردند، تا حدودی این شبهه رفع و رجوع شد« است.

 کند: ای اینگونه روایت میآیت اهلل محمد مومن در رابطه با رأی گیری برای رهبری آیت اهلل خامنه

 شد. رای را که شمردند به نظرم چهار پنجممیها ریخته گیری به صورت قیام و قعود نبود، بلکه رای مخفی بود و باید در گلدانرای»

حاضران و شاید بیشتر از آن به ایشان رای دادند، تعداد بسیار معدود رای منفی بود که آن هم احتماال به دلیل سواالت مطرح شده درباره 

ق قانون، ادند. به این ترتیب طبای دمرجعیت رهبری بود. وگرنه بیشتر از دوسوم کل اعضای مجلس خبرگان رای به رهبریت آقای خامنه

ساعت از فوت حضرت امام نگذشته بود، صورت  24ترین زمان و در شرایطی که هنوز رهبریت ایشان محرز شد. این انتخاب در کوتاه

 «.این کار انجام شد 1368خرداد  14گرفت و در روز 

عضور حاضر  74نفر موافق از  6۰کتاب خاطرات خود، به رأی  البته هاشمی رفسنجانی که ریاست این جلسه مهم را به عهده داشت نیز در

 .در آن جلسه خبرگان سخن به میان آورده است

 .ای را به عنوان جانشین امام خمینی انتخاب و معرفی کردندسرانجام نمایندگان مجلس خبرگان پس از یک روز پر التهاب آیت اهلل خامنه

ا و سنگ اما پس از چند ماه، مخالفت ه شدی منتظری همراه یت اهلل حسینعلهمانند آ که از همان ابتدا با تائید ظاهری برخی از افرادابی انتخ

 .و عده ای تالش نمودند مقام علمی و رهبری آیت اهلل خامنه ای را با شبهه مواجه کنند ها آغاز شد اندازی

 

  آیت اهلل خامنه ای اجتهاده هبش

ن عده ای از مخالفین و منتقدی ،اعالم مرجعیت ایشان ازو به خصوص پس تمامی سال های بعد از به رهبری رسیدن آیت اهلل خامنه ای،  در

 ایشان تالش داشته و دارند تا فقاهت و اجتهاد ایشان را زیر سوال ببرند و این مساله را مطرح کنند که در اصل آیت اهلل خامنه ای دارای

ر خارج که دبه عنوان نمونه، دکتر محسن کدیور در سال های اخیر  !و مقام علمی ایشان زیر سوال است ام اجتهاد و فقاهت نبوده استمق

رد شبهه منه ای را مخدوش و موتالش کرده است تا اجتهاد آیت اهلل خا "ابتذال مرجعیت شیعه"با انتشار کتاب از کشور به سر می برد، 

 معرفی کند! وقت انتخاب ایشان به عنوان رهبر را امری خالف شرع و خالف قانون اساسی و اساسا دهد جلوه

در این مجال تالش می شود به صورت کوتاه و فشرده مقام علمی و فقهی آیت اهلل خامنه ای بررسی شود و این موضوع مورد بازخوانی 

 بوده اند یا خیر و مقام افتاء ایشان چگونه است؟قرار بگیرد که آیا آیت اهلل خامنه ای فقیه و مجتهد جامع الشرایط 
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کام است که به معناى توانایى استنباط اح« اجتهاد»باشد، داشتن ملکه ى بر شخص معیار و مالک مى« اهللآیت»اوالً، آنچه در اطالق لفظ 

هاى ژرف فقهى، اصولى، یقات و کاوشها درس خارج، همراه با تحقباشد. این مهم پس از گذراندن سالالهى از منابع معتبر دینى مى

 .شود. توان استنباط معموالً از طریق اساتید درس خارج، قابل بررسى و کشف استپذیر مىو... امکانی رجال

شود، باید گفت که این یک امر عرفى است و اهلل اطالق مىیابى به اجتهاد بر آن شخص آیتولى این که از چه زمانى بعد از دست

هاى مبرز علمى هم اکنون وجود دارند که مجتهد مسلّم اص به غیر از داشتن اجتهاد مسلّم ندارد. چه بسا بسیارى از شخصیتى خضابطه

اهلل بر آنان کامالً صحیح است ولى در عرف رایج حوزه، معموالً فرد شوند. با اینکه اطالق آیتولى حجت االسالم خوانده مى باشند؛مى

 .شوداهلل اطالق مىتهاد و گذشت چند سالى در کار تدریس خارج، تحقیق و... بر او آیتیابى به اجبعد از دست

ى عقلى و نقلى )آیات و روایات(، یکى از شرایط ولى فقیه، داشتن ملکه و قدرت اجتهاد است. در قانون اساسى بر اساس ادلهثانیا، 

شرایط رهبرى را صالحیت علمى الزم براى افتا در ابواب مختلف جمهوری اسالمی ایران هم در اصول پنجم و یکصد و نهم، یکى از 

 .اندفقه دانسته

هاى اى، ربطى به زمان انتخاب ایشان به رهبرى ندارد؛ بلکه بنابر دالیلی که در ادامه می آید ، ایشان از سالثالثا، اجتهاد آیت اهلل خامنه

 :اندقبل، این ملکه و توانایى را داشته

اند که اگر دو نفر عادل به اجتهاد کسى شهادت دهند، اجتهاد او قابل قبول است. مجلس خبرگان، که هاى عملیه، نوشتهلهى رساهمه . 1

 .باشد، ایشان را به عنوان مجتهد و رهبر انتخاب کردندها مجتهد مسلّم و چندین مرجع تقلید مىمرکب از ده

و اجتهاد ایشان توسط بسیارى از مراجع و بزرگان، از جمله حضرت امام، از قبل ى اجتهاد رسیده ایشان پیش از انقالب به درجه . 2

ى مدرسین اعالم کردند که من از بیست سال پیش، ایشان را ى جامعهاهلل فاضل لنکرانى در جلسهتصدیق شده بود. حضرت آیت

 .اممجتهدى تمام عیار یافته

ر دهند، دلیلى بکردند و همگى به وزانت علمى آن شهادت مىز فضال شرکت مىدرس خارج مقام معظم رهبرى که در آن بسیارى ا . 3

 .اى پیش از رهبرى ایشان داردى اجتهاد ایشان است و این توان علمى، مسلما زمینهى علمى نیرومند و ملکهبنیه
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 : توضیح بیشتر اینکه

ه باشد کیت دارای معیارها و شرایط علمی و عملی متعدد میمرجعیت مقام معظم رهبری گفتنی است؛ اصوالً مرجع در مورد اجتهاد و

تعداد اندکی از میان مجتهدین و علمای هر عصر به این درجه نائل آمده و در میان این مراجع هم گاهی فقط یک نفر به عنوان مرجع 

ت، ، اعلمیت، شجاعهت، عدالت، تقویترین شرایط و معیارهای مرجعیت عبارتند از: فقاشود. مهمکل و ریاست عامه شیعیان مطرح می

 .. ..آگاهی به اوضاع زمان و مکان، کثرت تحقیقات و تألیفات، داشتن توان مدیریت امور مسلمین ، افتا دادن و تقلید برخی مقلدان و

 

آن را به کسی  ننکته قابل مالحظه در این شرایط این است که مسأله مرجعیت امری نیست که یک شبه و یا با معرفی و تبلیغات بتوا

شده، احراز این شرایط و به تعبیری شهرت یافتن در کسب این شرایط در اعطاء کرد، زیرا عالوه بر داشتن شرایط علمی و عملی مطرح

میان بزرگان و مجتهدان حوزه و عموم مردم، نیز مورد توجه است. این مطلب نیز امری نیست که به صورت آنی ایجاد شود، بلکه 

آید. و سپس مورد پذیرش سایر مجتهدان و مجامع علمی حوزه های ها مجاهدت علمی و عملی بوجود میه و پس از سالتدریجی بود

علمیه قرار می گیرد  و آیت اهلل خامنه ای نیز یک فقیه و مجتهد عادل می باشد و این گونه نیست که فقاهت و اجتهاد را در زمان تصدی 

نیاورده بلکه قبل از انقالب آن را کسب نموده اند. برای روشن شدن این به موضوع مختصری  مقام رهبری یا ریاست جمهوری بدست

  .تحصیالت سابقه و تدریس معظم له اشاره می شود

 

سالگی دروس حوزوی را در مشهد شروع و ادبیات عرب را در مدرسه سلمان خان به پایان رسانید. و شرایع را هم  14معظم له در سن 

کرد ر درس خارج مرحوم میالنی شرکت میسالگی د 16وارشان و دروس سطح را در مدرسه نواب به پایان رساند. در سن نزد پدر بزرگ

معظم له تا  .سالگی بتواند در درس خارج شرکت نماید 16چون از استعداد خاصی برخوردار بود لذا کم نظیر بود که جوانی در سن 

 .تدریس صرف و نحو، فقه و اصول مشغول بودنددر مشهد عالوه بر تحصیل به  1337سال 
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در قم اشتغال به تحصیل و تدریس داشتند و در محضر اساتیدی چون آیات عظام میرزا احمد مدرس یزدی،  1343تا  1337در سال 

هره مرتضی حائری ب آیت اهلل حاج شیخ هاشم قزوینی و میرزا جواد اقا تهرانی و مرحوم امام و آیت اهلل بروجردی و آیت اهلل حاج شیخ

خویی و شاهرودی و میرزا باقر زنجانی, میرزا حسن  ،می جستند. مدتی هم در نجف اقامت داشتند و در دروس خارج آیت اهلل حکیم

 .یزدی و ... شرکت می کردند

 

)قبل از انقالب( وقتی در سال پیش  2۰حضرت آیت اهلل فاضل لنکرانی می فرماید ایشان ) مقام معظم رهبری( اهل نظر و اجتهاد هستند. 

مشهد، در مسجد گوهرشاد با ایشان برخورد کردم. آن موقع ایشان از مدرسین محترم مشهد بودند. پرسیدم چه چیزی تدریس می کنید 

می فرمودند مکاسب از مهم ترین و مشکل ترین کتب علمی ماست. به نظر من ایشان )مقام رهبری( یک فقیه و یک مجتهد است به نظر 

کسی که در سالهای طوالنی در جهان سیاست، اساتیدی چون امام امت داشته و خودش دارای استعداد سرشار است چنین فردی  من

 16  .داری مقامات بلند از درک سیاسی است

مقام  یدر فقاهت و اجتهاد به مرتبه ای است که برای تصد _دامت برکاته  _آیت اهلل امینی می فرماید: حضرت آیت اهلل خامنه ای 

  .17والیت و رهبری، صالحیت کامل دارد

آیت اهلل مؤمن می فرماید: هنگام رای گیری در مجلس خبرگان برای رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای اجتهاد معظم له با قیام هیأت 

نون شهادت بردم و اک شرعیه نزد این جانب ثابت بود؛ ولی بعدا به واسطه حضور در جلسات مباحثه فقهی، شخصا به اجتهاد ایشان پی

  .18می دهم که معظم له، مجتهدی عادل و جامع الشرایط می باشد

  19د.ی باشامع الشرایط واجب االتباع مآیت اهلل یوسف صانعی می فرماید: آیت اهلل خامنه ای، نه تنها مجتهد مسلم می باشد، بلکه فقیه ج

ید مورد تای _دامت برکاته  _اهلل جناب آقای حاج سید علی خامنه ای  آیت اهلل جوادی آملی می فرماید: اجتهاد و عدالت حضرت آیت

                                                           
 22/3/68روزنامه رسالت،  16 

 19درر الفوائد فی اجوبه القائد، ص 17  

 21پیشین، ص 18  

 17پیشین، ص  19 
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در تقویت رهبری معظم له در بذل نفس نفیس، در هیچ گونه نثار و ایثار دریغ  _ایدیهم اهلل  _می باشد. الزم است امت اسالمی 

 2۰ .نفرمایید

ی به مقام مرجعیت نیز دست یافتند. در این باره جامعه مدرسین ها تدریس و تحقیق در متون دینبر این مقام معظم رهبری پس از سالبنا

ای، را به مرجعیت پذیرفتند. اهلل خامنهباشد حضرت آیتها مجتهد مطلق و چندین مرجع تقلید میحوزه علمیه قم که مرکب از ده

 .دداننالشرایط میا مرجع تقلید جامعاعالمیه جامعه مدرسین به این معناست که حداقل شانزده نفر از مجتهدان و خبرگان ایشان ر

ره( اجتهاد )العظمی گلپایگانیاهللالعظمی اراکی)ره( و آیتاهللهم چنین در هنگام تصدی والیت امر پس از رحلت امام خمینی)ره(، آیت

حضرت امام بارها از جناب عالى به » حجت االسالم و المسلمین حاج سید احمد آقا خمینى )ره( نیز می گویند :   د.ایشان را تایید کردن

  21«م بردند.عنوان مجتهدى مسلم و بهترین فرد براى رهبرى نا

نی می را در طی دوراباشند که این مراتب علالشرایط میای یک فقیه و مجتهد عادل و جامعاهلل خامنهتوان گفت، آیتبنابراین می

اند و این امر مورد تصدیق بسیاری از اهل علم و اجتهاد بوده و هست. سابقه طوالنی چه قبل و چه بعد از انقالب به دست آورده

گر این مطلب های علمیه مشهد، قم و نجف و شرکت در درس اساتید بزرگواری در این سه حوزه نشانتحصیالتی ایشان در حوزه

 .است

اهلل شود که ایشان در زمان رهبرى، صد در صد داراى اجتهاد مسلّم ـ که شرط الزم براى اطالق لفظ آیتمطالب فوق، روشن مىبنابر 

بعد  شود، بر معظم له نیزاهلل اطالق مىها داراى اجتهاد باشد، کم کم بر او آیتاند و همان طور که در عرف بر کسى که سالاست ـ بوده

 .اهلل اطالق شده استاز این حادثه آیت

بر این اساس این سخن که مقام معظم رهبری بعد از ارتحال مرحوم امام مجتهد و آیت اهلل شدند و مسیر معمول حوزه را طی نکرده اند 

ز باسخن نادرست و ناروایی است زیرا تحصیالت حوزوی مقام معظم رهبری و فعالیت های علمی ایشان به سالهای جوانی ایشان 

سالها پیش از اینکه به فعالیت های سیاسی و اجتماعی بپردازند به تحصیل و فراگیری علوم حوزوی اشتغال داشته و به درجه  و گرددمی

                                                           
 19پیشین، ص  20 

 16/3/68روزنامه رسالت  21 
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اجتهاد که شرط اصلی برای مرجعیت و اطالق عنوان آیت اهلل است نائل آمده اند و بسیاری از بزرگان حوزه از جمله خود حضرت امام 

ه باهلل خامنه ای تصریح نموده اند و این گونه نبوده که به یک باره پس از ارتحال امام ره عنوان اجتهاد را  یتآژگی در به وجود این وی

  . ورده باشنددست آ

 

که، مقام معظم رهبری هنگام انتخاب شدن به رهبری به عنوان مرجع مطرح نشدند، ای دیگر که الزم است به آن اشاره شود ایننکته

 .الشرایط و آگاه به مسائل و زمان، مطرح بودندن مجتهد جامعبلکه تنها به عنوا

ترین اما پس از گذشت چندین سال و حائز شدن شرایط مرجعیت، ایشان توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، که مرکب از برجسته

ه در مقام علمی و فقهی ایشان توان مشاهده کرد کباشد، به عنوان مرجع تقلید معرفی شدند. بنابراین میعلمای مجتهد حوزه می

گونه شبهه و اشکالی جاری نیست، مقام سیاسی و عملکرد سیاسی اجتماعی ایشان نیز که طی سالیان اخیر برای هر آگاه منصفی هیچ

ین جهت ا روشن بوده نیاز به بیان ندارد. شاید بسیاری از شبهاتی که همواره و خصوصاً در زمان کنونی در این زمینه ترویج می شود به

اند، از این رو سیل ای داشته مانع به ثمر رسیدن اهداف شوم دشمنان بودهالعادهباشد که ایشان در مقام خود درایت و کارآمدی فوق

 .کننداتهامات و ایرادات را نسبت به ایشان وارد می

در آن زمان با توجه به این که مرجعیت از شرایط  از جمله ، شبهه دیگری نیز مطرح می شود در این زمینه که انتخاب آیت اهلل خامنه ای

 رهبری در قانون اساسی بوده ، قانونی نیست ؟

 :پاسخ این شبهه از دو منظر قابل بررسى است

 یك. از نظر فقهى

د ودر فقه شیعه آنچه شرط والیت است، همان اجتهاد و فقاهت است؛ نه مرجعیت. فقاهت صالحیت علمى و شرط مرجعیت است؛ اما خ

 : اجتماعى است. توضیح اینکه مرجعیت یک شأن

 :ترین شرایط والیت فقیه عبارت است ازعمده
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یعنى، از نظر علمى در حدى باشد که در تمام مسائل بتواند احکام الهى را با مراجعه به ادله تفصیلى  فقاهت یا اجتهاد مطلق؛  -1

 .)کتاب، سنت، عقل و اجماع( کشف و استنباط کند

 عدالت و تقوا؛  -2

 قدرت مدیریت، تدبیر، شجاعت و توان اداره کالن جامعه؛  -3

کمال  که به مراتب-« مرجعیت»شود که مرجعیت، شرط الزم رهبرى و والیت فقیه نیست. اصطالح با توجه به شرایط باال، روشن مى

ترین و مشهورترین مجتهد یک کشور )و حتى زرگشود ظاهراً براى کسانى است که عنوان بعلمى، اخالقى و اجتماعى فقیه اطالق مى

یک شهر( را دارا باشد. به عبارت دیگر دانشمندترین همه علماى هر ناحیه، عنوان مرجع تقلید را دارد و آن، عبارت از کسى است که 

  22ست.ویش امحل مراجعه مقلّدان و داراى رساله مدوّن عملى، براى استفاده مریدان خ

 :مرجعیت و رابطه آن با والیت فقیه، نکات ذیل داراى اهمیت استدر مورد جایگاه 

به معناى توانایى استنباط احکام اولیّه شرعى از منابع و متون دینى امر مشترکى است که هم در مرجعیت و هم در -فقاهت   .یکم

هم، تنها از سوى فقها مورد قبول است و قضاوت و هم در زعامت و سرپرستى جامعه مورد نیاز است؛ بدین معنا که تصدى این سه شأن م

 .دیگران با وجود فقیهان صالح، حق تصدى این شئون را ندارند

اى فقاهت نیاز نکته مهم این است که فقاهت در همه این شئون متفاوت، به یک معنا است و این گونه نیست که براى مرجعیت، به گونه

. در واقع فقیهى هست که اجازه پذیرش همه شئون ذکر شده را دارد. در این صورت اى دیگر از فقاهتباشد و در امر رهبرى به گونه

و  شود و اگر از او زعامتاگر از فقیهى، طلب فتوا کنیم، مرجع تقلید خواهیم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاریم، قاضى مى

قلید ثابت رسد که رجوع به مراجع تاى به اثبات مىیه، با همان ادلهفقفقیه است. بنابراین، اطاعت از ولىسرپرستى جامعه را بخواهیم، ولى

 .شودمى

                                                           
 85 - 81حائرى، عبدالهادى، تشیع و مشروطیت در ایران، صص  22 
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فقاهت و عدالت، شرط مشترک و مقدماتى تصدى مرجعیت، قضاوت و زعامت است؛ یعنى، شرط الزم است، اما کافى نیست. به   م.دو

متناسب با خصوصیات آن مسؤولیت نیاز دارد. در این -هاى دیگرى هاى یاد شده، به ویژگىعبارت دیگر متصدى هر کدام از مسؤولیت

اى به گونه تر و بیشترى است.هاى مهمترى است؛ از این رو داراى ویژگىتر و سنگینمیان، والیت و سرپرستى جامعه، مسؤولیت پیچیده

 .باشند شمارى از فقیهان عادل را بتوان یافت که واجد آن شرایطکه ممکن است در هر زمان تعداد انگشت

سوم. مرجعیت یک شأن اجتماعى است؛ نه یک شأن علمى و فقهىِ باالتر از فقاهت. در واقع بسیارى از فقیهان راضى به پذیرش این 

ر دهند که این مسؤولیت را بر دوش نگیرند. برخى دیگشأن اجتماعى نیستند و ضمن آنکه صالحیت مرجعیت را دارا هستند، ترجیح مى

هایى که این شود، لزوماً از دیگر فقشوند. بنابراین نباید تصور کرد هر فقیهى که مرجع تقلید مىند و مرجع تقلید مىپذیرنیز آن را مى

تراز تر است. البته مرجع تقلید باید فقیه اعلم باشد؛ اما اعلمیت منحصر در مراجع تقلید نیست و فقهاى همپذیرند، برتر و عالمشأن را نمى

 .علمى و فقاهتى کم نیستندبا مراجع، از نظر 

کند؛ چرا که عمده مسائل اجتماعى، قضایى و فقیه تعیین مىبخش اصلى و اساسى تکالیف اجتماعى در جامعه دینى را ولى  .چهارم

حقوقى، اقتصادى و مالى، تعلیم و تربیت، سیاست داخلى و خارجى و... را باید در حوزه حکم حکومتى، تعیین تکلیف کرد که به 

 .فقیه مربوط استىول

 

ه هاى فقهى، اخالقى و اجتماعى، نسبت بشود که مراجع تقلید، هر چند به جهت بعضى از برجستگىبنابر مطالب یاد شده، روشن مى

 آنان را نباید شرط الزم براى امامت مسلمین محسوب کرد؛ چنان که در متون و« مرجعیّت»باشند؛ اما سایر فقها از اولویت برخوردار مى

  23ت.وجه از شرایط رهبرى ذکر نشده اس منابع اسالمى چنین موضوعى به هیچ

 

                                                           
 181، ص1ج صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران،  23 
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که از مراتب علمى و تقوایى برترى نسبت به دیگران برخوردارند نسبت به -وانگهى، تجربه نشان داده است که برخى از مراجع تقلید 

که در هاى مورد انتظار جامعه برخوردار نیستند؛ همچنانانایىدهند و یا آنکه از این جهات، از تومسائل سیاسى التفاتى از خود نشان نمى

یاسى فقهى نسبت به مدیریّت س -بین علماى متأخّر به جز امام خمینى)ره(، سایر مراجع بزرگِ تقلید چندان درگیر اشتغاالت فکرى 

مور تن شرط مدیریت و تدبیر سیاسى براى اداره ااند. در حالى که بر اساس ادله نقلى و عقلى متعدد، افزون بر فقاهت و عدالت، داشنبوده

 .ناپذیر استجامعه ضرورى و اجتناب

مان توانیم نظام اسالمىدر مورد رهبرى ما که نمى»از این رو در نامه امام)ره( به ریاست شوراى بازنگرى قانون اساسى چنین آمده است: 

قد مان درجهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتز حیثیت اسالمىرا بدون سرپرست رها کنیم. باید فردى را انتخاب کنیم که ا

اگر مردم به  کند.بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیّت الزم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مى

آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را بر عهده خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کند، وقتى 

 24«. شود و حکمش نافذ استبگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولى منتخب مردم مى

 

 دو. از منظر قانون اساسى

مقرر داشته بود. « افتا و مرجعیتالزم براى  ...صالحیت علمى»یکى از شرایط رهبرى را  1358اصل یکصد و نهم قانون اساسى مصوّب 

گاه در قانون اساسى به عنوان شرط رهبرى ذکر منظور از صالحیت علمى همان فقاهت است. بنابراین اوالً اصل مرجعیت بالفعل هیچ

ید حذف قآورد، در بازنگرى قانون اساسى، این ها و ابهاماتى که این قید به وجود مىنشده است؛ لیکن به دلیل برخى سوء برداشت

گردید بنابراین هر چند انتخاب مقام معظم رهبرى بر اساس قانون اساسى قبل از بازنگرى صورت پذیرفت؛ ولى عملى کامالً قانونى و بر 

اساس معیارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسى بود؛ زیرا آنچه که اصول قانون اساسى )قبل از بازنگرى( بر آن داللت داشت، 

 .مرجعیت است، نه مرجعیت بالفعل صالحیت و شأن

عصر)عج( در جمهورى اسالمى ایران، والیت امر و امامت امت بر در زمان غیبت ولى»نیامده بود: « مرجعیت»در اصل پنجم نیز تعبیر 

                                                           
 (9/2/1368)نامه مورخ  58، ص 1همان، ج  24 
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در این اصل «. ده باشنعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که اکثریت مردم او را به رهبرى شناخته و پذیرفت

 .آمده است« فقیه عادل»نیامده؛ بلکه تعبیر « مرجع»تعبیر 

صالحیت علمى براى »کند که در آن هم تعبیر در اصل یکصد و نهم شرایط و صفات رهبر یا اعضاى شوراى رهبرى را ذکر مى

کصد و هفتم قانون اساسى قبلى بود که در آن لفظ آورد، اصل یرا دارد. تنها جایى که شبهه مرجعیت بالفعل را به وجود مى« مرجعیت

که یکى از وظایفش تفسیر قانون اساسى در این گونه -آمده بود. در زمان امام راحل)ره( اعضاى کمیسیون یکصد و هفت « مرجع»

ر نتیجه اکثریت و میزان و مالک کدام اصل است؟ د« منظور از مرجع چیست»موارد است این موضوع را مورد بررسى قرار دادند که 

 دانستند، نه مرجع بالفعل. « صالحیت مرجعیت»اعضا معیار را 

از این رو بعد از ارتحال امام راحل، با توجّه این مصوبه و نیز با استناد به نامه حضرت امام)ره( )مبنى بر عدم لزوم مرجعیت( انتخاب 

 25. رهبرى صورت پذیرفت

بعد از اصالح و بازنگرى قانون اساسى و حذف شرط مرجعیت، اعضاى مجلس خبرگان  اىالبته براى بر طرف نمودن هر گونه شبهه

؛ چنان که حجت االسالم و المسلمین ( 1368) در مرداد  اى کردندگیرى براى انتخاب آیت اهلل خامنهرهبرى، دوباره اقدام به رأى

رى گیاى دوباره رأىیت اهلل خامنهبراى انتخاب آ»... گوید: از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در این زمینه مى -هاشمى رفسنجانى 

[ اساسى ]که بار دوماى را انتخاب کردیم. بعداً که قانون اساس قانون اساسى جدید، کردیم، اول بر اساس حکم امام موقتاً آیت اهلل خامنه

انتخاب  به صورت دائمىو ایشان گیرى کردیم... جدید، بیشتر از بار اول رأى آورد... و بر اساس قانون اساسى دوباره رأى اصالح شد،

اما نکته جالب توجه دیگر، دست خط و شهادت برخی از فقهای مشهور دوران نسبت به اجتهاد آیت اهلل خامنه ای می باشد   26.«شدند

ات: آیاین نامه ها و دست خط ها موجود می باشد و در انتهای همین جزوه نیز سند آنها قرار گرفته است. از جمله این افراد حضرات که 

 محمد یزدی، علی مشکینی و ... می باشند. جوادی آملی، فاضل لنکرانی، محمد مومن قمی، ابراهیم امینی، یوسف صانعی،

                                                           
، 77آبادى، مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، فصلنامه حکومت اسالمى، سال سوم، شماره دوم، تابستان اهلل سیدحسن طاهرى خرمگفت و گو با آیت :ر.ک 25 

 .131  133صص 

 (2۰/11/1382گفت و گو با هاشمى رفسنجانى، روزنامه کیهان )دوشنبه 26
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انتخاب  اشاره کنیم که درباره 68سال خرداد دیگر فقیهان حاضر در جلسه مشهور خبرگان رهبری در شاید بد نباشد در اینجا به نظر اما 

 ؟بودندچه گفته  ایشان فقاهت رددر مو چه نظری داشتند ورهبری آیت اهلل خامنه ای به عنوان 

با خبرنگار گو ودر گفت 1368در همان خرداد جمعه تبریز و نماینده آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان اهلل ملکوتی، امامآیتمرحوم 

 : شبهه مرجعیت آیت اهلل خامنه ای پاسخ داده بود بارهکیهان در تبریز در

ینی بقانون اساسی که در آن آینده رهبری جمهوری اسالمی ایران پس از ارتحال جانگداز حضرت امام خمینی پیش 1۰7بر اساس اصل " 

العاده حیاتی برای نظام، رهبری آینده نظام را مورد بررسی قرار دادند و سرانجام با اکثریت قریب شده، خبرگان مردم طی یک نشست فوق

 .ای به مقام رهبری آینده جمهوری اسالمی ایران برگزیده شداهلل خامنهبه اتفاق آرا حضرت آیت

اهلل ملکوتی پیرامون نظر خبرگان پیرامون شرط مرجعیت برای رهبری آینده گفت: مقصود از مرجعیت در نظر خبرگان اهلیت آیت

و توانایی را  ای این قدرت خامنهاهللمرجعیت است؛ یعنی کسی که اهلیت استنباط و استخراج حکم از ادله معتبر داشته باشد و چون آیت

داشت و نیز دیگر شرایط رهبری از جمله مدیریت، تدبر، شجاعت، آگاه و عالم به مسائل و مقتضیات روز را داشت و با در نظر گرفتن 

 .نظر مساعد حضرت امام به ایشان که شواهد آن موجود است، مجلس خبرگان ایشان را به مقام رهبری انتخاب کرد

ای را ستود و گفت: چون اکثریت اعضای مجلس خبرگان خود مجتهدی عالم هستند؛ لذا این انتخاب بر اهلل خامنهن انتخاب آیتوی حس

ای، اظهارات اهلل خامنهاهلل ملکوتی ضمن تاکید بر لزوم اطاعت و پیروی از آیتآیت .اساس دالیل و ادله محکم و روشن بوده است

 ".اساس دانست و بار دیگر بر انتخاب آگاهانه مجلس خبرگان تاکید کردور را بیمخالفان نظام در خارج از کش

 نفر به رهبری فردی رای دادند 44

به دلیل اختالف  88که پس از سال  ،استان فارس در مجلس خبرگانوقت محمد دستغیب، یکی از نمایندگان االسالم حاج سید علیجتح 

اب درباره چگونگی انتخهای سیاسی با آیت اهلل خامنه ای زاویه ای مشخص و تند پیدا کرد و به نقد رهبری پرداخت، در همان سال ها 

 ای به رهبری نظام جمهوری اسالمی ایران به خبرنگار کیهان در شیراز گفت: اهلل خامنهآیت
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 :دانم که اموری را به عنوان مقدمه عرض کنمیدر جواب این سوال الزم م

 امر اول

ت)ع( تسلط بیگویند که مقدار قابل توجهی از احکام اسالم را بشناسد. به این معنی که به روایات رسیده از اهلالف( فقیه کسی را می

 .ین روایات را داشته باشدها واقف و قدرت شناختن احکام از اداشته باشد و صحیح را از ضعیف جدا کند و به معانی آن

ب( مجتهد کسی را گویند که قدرت استنباط و بیرون آوردن احکام خدا را از قرآن و سنت داشته باشد. حال اگر این قدرت فراگیر و به 

 .تمام احکام باشد، مجتهد مطلق و مسلم نام دارد و چنانچه به مقداری باشد مجتهد متجزی نام دارد

خواهند و به اصطالح از او تقلید کنند و مسائل دینی خود را از او میاحکام اسالم مردم به او رجوع می ج( مرجع کسی است که در

نمایند و آن بر دو قسم است: مرجع بالفعل یعنی کسی که در حال حاضر مورد رجوع مردم است و مثال رساله دارد و دیگر مرجعی که می

 .یت دارد که از او تقلید نماینددر حال حاضر مورد رجوع مردم نیست اما صالح

کسی فقیه  شود و ممکن استد( فقیه و مجتهد و مرجع به کسی که در حال حاضر مرجع بالفعل باشد و یا صالحیت داشته باشد گفته می

 .باشد اما مرجع نباشد؛ این نظر که الزم باشد مرجع به تمام احکام احاطه کامل داشته باشد

زمام امور مسلمانان در تمام مسائل چه عبادی و یا سیاسی و نظامی و قضایی و غیره به عهده اوست. به این  کسی است که« امر ولی»ه( 

 ها را از قرآن و روایاتمعنی که الزم است موضوعات احکام را بشناسد و به اصطالح روایت، حوادث واقعه را بداند تا بتواند احکام آن

 .پیدا کند

 امر دوم

المی رسیده است عنوان فقیه و یا راوی حدیث دارد، برای مثال در روایتی نقل شده که امام صادق)ع( فرمود: کسی آنچه در روایات اس

که راوی حدیث ما باشد و احکام ما را بشناسد و در حالل و حرام ما اهل نظر باشد پس من او را حاکم بر شما قرار دادم و او حجت من 
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آن دسته از فقها که خود نگهدار باشند و حافظ دین باشند و بر هوای نفس غالب باشند و مطیع بر شماست و در روایت دیگری است که 

 .اوامر خداوند باشند بر مردم الزم است که از ایشان تقلید نمایند

 امر سوم

ت مردم او را مدبر که اکثریباشد این است که ولی امر بایستی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و آنچه در قانون اساسی می

 .به رهبری و مرجعیت شناخته و پذیرفته باشند

 امر چهارم

عصر شروع شد شخص خاص و یا حتی افرادی را که  3٫5خود که از ساعت  68خبرگان منتخب مردم در نشست مورخه چهارده خرداد 

مینی در جواب از طرفی حضرت امام خگونه تاویل و توجیه نباشد پیدا نکرد. قانون اساسی بر آن یک فرد و یا افراد تطبیق کند و جای هیچ

ت رها مان را بدون سرپرساسالمی توانیم نظاماهلل مشکینی در مورد رهبری فرمودند )فقط در مورد رهبری( ما که نمیسوال حضرت آیت

 مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم کهکنیم باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسالمی

ای دادند تا ر کند. اگر مردم به خبرگانشرط مرجعیت الزم نیست. مجتهد عادل مورد تایید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می

ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد قهرا مورد قبول مردم مجتهد عادل را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند وقتی آن

شود و حکمش نافذ است. به این جهت خبرگان تصمیم گرفتند که فرد یا افرادی را که است. در این صورت او ولی منتخب مردم می

نفر  74به رای گذارده شد. از « فرد»، «آیا فرد باشد یا شورا»د عادل بوده و سایر شرایط را دارا باشد انتخاب نمایند. پس از شور که مجته

 اند و ثانیااهلل علیه در جوابیه نام شورا را نبردهنفر به فردی رای دادند و دلیلشان هم این بود که اوال حضرت امام رضوان 44حاضر در جلسه 

 )باید( تمام شرایط در هر یک از اعضای سه نفر یا پنج نفر باشد و یافتن چنین افرادی در این مدت کوتاه مشکل است؛ بنابراین با توجه به

ای را واجد شرایط دانستند و به او رای مثبت اهلل خامنهجوابیه امام و ضرورت رهبری، خبرگان در افرادی که مطرح شدند حضرت آیت

قیقت او را به عنوان کسی که فقیه عادل دارای بینش سیاسی و اجتماعی است و شجاع و مدیر و مدبر است به مردم معرفی کرد داد و در ح
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تا در مورد بازنگری قانون اساسی تصمیم گرفته شود و پس از تصویب خبرگان و رای مردم به عنوان متمم قانون اساسی اعالم شود. پس 

اهلل ای باشد، بگوید. ضمنا تایید حضرت امام خمینی رضواناهلل خامنهکه به احتمال قوی همان حضرت آیتاز آن خبرگان نظریه خود را 

نفر از  6۰ها که والمسلمین هاشمی رفسنجانی نقل شد در بیشتر شدن رایاالسالمای که از حضرت حجتاهلل خامنهعلیه از حضرت آیت

 .نفر حاضر در جلسه بود، تاثیر داشت 74

  ای هستفرمود آقای خامنه امام

در  گوییوجمعه رشت و نماینده مردم گیالن در مجلس خبرگان پس از بازگشت از تهران طی گفتبخش، اماماالسالم احسانحجت

ای به سمت رهبری جمهوری اسالمی ایران را تشریح اهلل خامنهشده در جلسه خبرگان و علت انتخاب آیتمسائل مطرح ،1368خرداد 

 نمود. 

ی های علمی مملکت هستند برای تعیین امر رهبری زمانهایی از شخصیتوی گفت: در قانون اساسی آمده که وظیفه خبرگان که چکیده

یش آید، تشکیل جلسه دهند. بعد از رحلت حضرت امام که مشیت خداوند بود که ایشان دعوت حق که در مملکت برای رهبر مسائلی پ

شب وارد تهران شدم بعد از نیمه 2را لبیک گفتند، در شب واقعه تلفنی اطالع دادند که فورا خودتان را به بیت امام برسانید. من که ساعت 

خبرگان  سره که به امانت به مجلساهلل علیه قدسنامه امام رضوانیم این بود که وصیتای که داشتاز رحلت امام باخبر شدم. اولین وظیفه

نامه سپرده شده بود قرائت شود. در جلسه روز یکشنبه که اعضای مجلس خبرگان، وزرای کابینه و وکالی مجلس حضور داشتند وصیت

ساعت به  7اعضای خبرگان در پشت درهای بسته که به مدت ای قرائت شد. سپس درها بسته شد و اهلل خامنهحضرت امام توسط آیت

طول انجامید به بحث و تبادل نظر در مورد مسائل مختلف رهبری پرداختند. در این جلسه ابتدا رهبری به صورت شورایی سه نفری و پنج 

بری ن انتخاب شخصی برای رهنفری مطرح شد که پس از سخنان مخالف و موافق به رای گذاشته شد و رد گردید. سپس بحث پیرامو

چرا »جمهوری اسالمی مطرح گردید که در این زمان یکی از آقایان در مجلس با صدای بلند خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی گفت 

ن شهادت من هم در آ»پس از اینکه یک بار دیگر تکرار گردید، آقای موسوی اردبیلی گفت: « دهید؟دانید شهادت نمیآن چیزی که می

ن، ای که مدر جلسه»سپس آقای هاشمی رفسنجانی ادامه داد: اگر قرار است من شهادت بدهم آن شهادت چنین است. وی گفت: « دم.بو
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 کردیم. وقتی کهای بودیم درباره رهبری خدمت امام صحبت میوزیر، حاج احمد آقا و خود آقای خامنهآقای موسوی اردبیلی، نخست

 من در»االسالم هاشمی رفسنجانی( افزود: وی )حجت«. ای هستچرا آقای خامنه»نداریم، امام فرمود ما گفتیم کسی را برای رهبری 

کردم در مورد رهبری گفتم که کسی را نداریم و احتمال دارد در جامعه دچار مشکل مالقات خصوصی با امام که بازتر صحبت می

بدین »مسئله سوم که آقای رفسنجانی به نقل از حاج احمد آقا گفتند چنین بود:  و« ای داریدچرا مثل آقای خامنه»که امام فرمودند « شویم.

ی صحبت ای داشت در سفر کره شمالکردیم و آقای خامنهاهلل علیه نشسته بودیم و تلویزیون تماشا میترتیب بود که من با امام رضوان

 «.شایسته است کند، امام فرمودند برای رهبریکرد. من گفتم: چقدر خوب صحبت میمی

فرمود ای مجتهد نبود امام نمیبا این سه شهادت ما به این نتیجه رسیدیم که اگر آقای خامنه :نماینده مردم گیالن در مجلس خبرگان گفت

ی فقیه لاهلل مشکینی که سوال شده بود آیا الزم است که وکه ایشان قدرت اجتهاد و استنباط دارند و از طرفی در نامه حضرت امام به آیت

 .دانم فقط اجتهاد کافی استبعد از شما مرجع باشد؟ امام فرمودند من مرجعیت را الزم نمی

ای به سمت رهبری جمهوری اسالمی، دنیا شوکه شد و ما متوجه شدیم که عموم مردم که در خط امام اهلل خامنهوی افزود: با انتخاب آیت

ای ای هنوز در سازمان ملل به عنوان گویندهاهلل خامنهداد: شخصیت جهانی حضرت آیت هستند از این انتخاب خوشحال شدند. وی ادامه

 .که در رسایی سخنوری تاکنون به خود ندیده مطرح است

طوری که در گذشته در خط امام بودند و ای از مردم گیالن خواست که هماناهلل خامنهوی در پایان در مورد انتخاب حضرت آیت

 .ای را اطاعت از امام بداننداهلل خامنهدادند همان راه و روش را ادامه داده و اطاعت از آیتشان میصداقت از خود ن

 ای را تصریح فرمودنداهلل خامنهامام در سه مورد شایستگی آیت

هان علت ه با کیالعاده خبرگان در مصاحباالسالم امینیان نماینده مردم گیالن در مجلس خبرگان پس از بازگشت از جلسه فوقحجت

ای به رهبری جمهوری اسالمی را تشریح کرد. وی گفت: اعضای محترم خبرگان که نمایندگان منتخب مردم در اهلل خامنهانتخاب آیت

رفتن اندیشی دقیق و با در نظر گمجلس و نخبگان علما و مجتهدین هستند در جلسه اضطراری یک روزه خود با تبادل افکار و مصلحت
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اسالمی و مصالح ملی و کشوری و به منظور تامین اهداف رهبر کبیر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، حضرت معیارهای 

جمهوری محبوب و جمعه محترم و منتخب حضرت امام در قلب کشور و رئیسای را که در حال حاضر اماماهلل حاج سید علی خامنهآیت

له ی انقالب شکوهمند اسالمی انتخاب و به مردم شرافتمند و شهیدپرور ایران معرفی کردند. معظمباشند، به عنوان رهبربرگزیده ملت می

شناسی، قاطعیت، بینش سیاسی، مبارزات انقالبی، مناعت طبع، صالبت نفس، عالوه بر شایستگی ذاتی از نظر علم، فقاهت، تقوا، جهان

سیار اجتماعی، سوابق ب -های سیاسی هبی، قدرت بیان، نیروی قوی تحلیلهای پرمحتوای مذجامعیت مکارم و محاسن، داشتن اندیشه

 .اهلل تعالی علیه بوده که در موارد و مناسبات خاصی به آن اشارت فرمودندروشن و مثبت، مورد عنایت مخصوص حضرت امام رضوان

ری تصریح فرمودند. این موارد در مجلس خبرگان له را برای مقام رهبسره حداقل در سه مورد، لیاقت و شایستگی معظمحضرت امام قدس

االسالم آقای هاشمی رفسنجانی دامت برکاته از حضرت امام نقل نمودند. حضرت مطرح شد. دو مورد آن را حضرت مستطاب حجت

یوان عالی داهلل موسوی اردبیلی ریاست محترم رئیسه مجلس خبرگان و حضرت آیتمحترم هیات اهلل جناب آقای مشکینی ریاستآیت

کشور و بعضی از علمای دیگر که در محضر مبارک حضرت امام حضور داشتند و از زبان مبارک ایشان شنیده بودند، تایید و تصدیق 

 .فرمودند

نمایندگان محترم مجلس خبرگان پس از شنیدن ماجرا و علم و اطالع یافتن از نظر مبارک حضرت امام، با کمال رضایت و خوشی و با 

ای رای مثبت داده و به ملت شریف ایران و مسلمین جهان معرفی نمودند. اینجانب این اهلل خامنهفتخار به رهبری حضرت آیتکمال ا

ای تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیت کامل ایشان را از خدای اهلل خامنهانتخاب بسیار شایسته را به مقام معظم رهبری حضرت آیت

 .بزرگ خواهانم

 ای مخالف نبودندی منفی دادند با آقای خامنهکسانی که را

برنگار گویی با خوجمعه اردبیل و نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان طی گفتوالمسلمین مروج اماماالسالمحجتمرحوم 

 .ای به رهبری جمهوری اسالمی ایران را اعالم کرداهلل خامنهکیهان دالیل انتخاب آیت
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قانون اساسی پس از رحلت جانگداز امام امت، خبرگان تشکیل جلسه داد و با توجه به ضرورت و اهمیت  1۰7ق اصل وی گفت: بر طب

مسئله، بحث در مورد رهبری را شروع نمود. در این جلسه ابتدا پیرامون شورایی و یا انفرادی بودن رهبری بحث شد که در نهایت با 

سائل روز ای شخصی است مدیر، مدبر، آگاه به ماهلل خامنهد و سپس با توجه به اینکه آیترهبری بودن به تصویب رسیاکثریت آرا، تک

برخوردار از فعالیت و اجتهاد، مقبول بودن در نزد علمای حوزه علمیه قم و مشهد، داشتن سابقه مبارزاتی درخشان، مساعد بودن نظر 

 اهللرغم عدم تمایل شخص آیتموجب آن شد که خبرگان علی حضرت امام به ایشان بر طبق شواهد موجود و شجاعت نفسانی وی

 .ای، نامبرده را با اکثریت آرا به رهبری جمهوری اسالمی ایران انتخاب نمایندخامنه

ای مخالف نبودند، بلکه آنان طرفدار شورایی بودن وی در پایان یادآور شد کسانی که در این انتخاب رای منفی دادند با آقای خامنه

  .ی بودندرهبر
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 آیت اهلل خامنه ایمرجعیت 

جامعه مدرسین حوزه علمیه  روحانیت همانندمهم ، حوزه علمیه قم و بسیاری از نهادهای 1368از رحلت امام خمینی)ره( در خرداد بعد 

مرجعیت و فراگیری از همان ن قم و جامعه روحانیت مبارز تهران، مرجعیت آیت اهلل العظمی اراکی را به طور رسمی اعالم کردند. ای

 نیز ادامه داشت.  1373اعالم شد و تا آذر ماه  1368خرداد 

نیز  عبدالکریم حائری یزدیمرحوم آیت اهلل  اجناقبو  (مدرسه حاج محمدابراهیم صاحب) محمد ابراهیم خوانساری داماد اهلل اراکیآیت مرحوم 

در اواخر عمر به  ایشانعمر در حوزه علمیه قم ماند.  انو تا پایرفت  قم به اراک به قم از عبدالکریم حائری یزدیآیت اهلل  . وی پس از مهاجرتبود

در قم وفات یافتند و بحث جدی آینده  1373آذرماه  8سال عمر کردند و سرانجام در  1۰۰بیش از کمی ایشان  .شیخ الفقهاء و المجتهدین ملقب شد

 مرجعیت در ایران مطرح شد.

 11خ یبعد از وفات حضرت آیت اهلل اراکی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بعد از برگزاری جلسات متعدد، با صدور بیانیه ای در تار 

 :بودعالم کرد. در این بیانیه آمده که واجد شرایط مرجعیت هستند را ا اسامی حضرات آیات 1373ر ماه سال آذ

 به توجه باشد و یا بدون جدا و منفک آنان و عظمت و استقالل مسلمین تواند از مصالحنمی که است مسائلی از اعظم مرجعیت موضوع»

 در جلسات قم علمیه حوزه مدرسین نظر قرار گیرد. لذا جامعه و امعان مورد بررسی کفر و استکبار بر ضد اسالم هایها و توطئهدسیسه

 آیات حضرات رسید که نتیجه این به 73/9/11 جمعه مورخ در جلسه نظر قرار داد تا اینکه و تبادل را مورد بحث موضوع متعدد این

 اهللآیت ـ حضرت1 :العالم . واهللجایز است آنان باشند و تقلید از هر کداممی مرجعیت شود واجد شرایطیاد می ذیالً نامشان که آقایانی

 )مقام ایخامنه سیدعلی حاج اهللآیت ـ حضرت3 ،بهجت محمد تقی شیخ حاج اهللآیت ـ حضرت2 ، لنکرانی محمد فاضل شیخ حاج

 اهللآیت ـ حضرت6 ،جواد تبریزی شیخ حاج اهللآیت ـ حضرت5 ،وحید خراسانی حسین شیخ حاج اهللآیت ـ حضرت4 (،رهبری ظممع

 .«برکاتهم دامت شیرازی ناصر مکارم شیخ حاج اهللآیت ـ حضرت7 ،زنجانی شبیری سید موسی حاج

ای بیانیه ای فقهایی که تقلید از آنها صحیح و مبری الذمه را اعالم کرد که نام آیت اهلل خامنههم در  تهران هم زمان جامعه روحانیت مبارز

یستانی سال های اخیر البته نام حضرات آیات سدر  نیز در بیانیه جامعه روحانیت مبارز به عنوان یکی از مراجع جایز التقلید ذکر شده بود.

 و شبیری زنجانی نیز به اسامی قبل اضافه شده بود.

در خطبه دی یزمحمد آیت اهلل  مطرح کرد، رسما اما اولین کسی که مرجعیت آیت اهلل خامنه ای را با توجه به جایگاه علمی و فقهی ایشان

جایگاه رهبری و تکمیل شدن آن با مرجعیت از جمله مسائلی بود که باعث اهمیت  .بود1373سال همان آذرماه در های نماز جمعه تهران 

با اشاره به جلسات فقهی و علمی ای که با آیت اهلل  اهلل یزدیآیت  شد تا بحث مرجعیت آیت اهلل خامنه ای نیز در همان سال مطرح شود.

 :گفتندداشتند خامنه ای 

علمی و مرجعیت، که متکی به مبانی تعیین شده است، برای مقام معظم رهبری در همین جلسات، برایم طبعا عالئم مسأله اجتهادی و» 

روشن تر شد؛ علت این که پس از رحلت امام خمینی)ره( و رحلت بعضی از مراجع مطرح در قم، بنده مرجعیت را اعالم کردم، این نکته 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85


28 
 

که بنده در طول این فاصله زمانی و جلساتی که از زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری برگزار شد، به پایه علمی و قدرت بود 

استنباط و اجتهاد و در حقیقت بنیه اجتهادی و استداللی ایشان و همچنین تسلط بر علوم مختلفی که باعث اجتهاد است، پی بردم و دیدم، 

اند؛ به همین دلیل وظیفه شرعی خودم دیدم، که مرجعیت ایشان را اعالم کنم. فکر می کنم اولین کسی رفتهدر ردیف متخصصین قرار گ

. «های نماز جمعه تهران اعالم کردمهای عمومی اعالم کرد، من بودم که این مهم را در خطبهکه مرجعیت مقام معظم رهبری را در رسانه
27 

بعد از اعالم رسمی مرجعیت آیت اهلل خامنه ای توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز بسیاری از فقها و مراجع آن زمان به صورت 

نیز تأییدات کتبی برخی از فقها در تأیید اجتهاد مقام معظم  71البته قبل از این در سال  کتبی و شفاهی مرجعیت ایشان را تأیید کردند.

 .بودبه چاپ رسیده « ی اجوبه القائددرر الفوائد ف»رهبری، در کتاب 

مد ظله  حاج سیدعلی خامنه ای )حضرت مستطاب آیت اهلل»آیت اهلل مشکینی نیز در مورد توانایی اجتهاد مقام معظم رهبری می فرمایند: 

 «.العالی( واجد مقام فقاهت و اجتهاد و قدرت استنباط احکام شرعیه که تصدی مقام معظم رهبری بدان نیازمند است، می باشند

ه ای پرداخته است. نبه تأیید مقام اجتهاد آیت اهلل خام« درر الفوائد فی اجوبه القائد»آیت اهلل مومن یکی دیگر از فقهایی است که در کتاب 

تهاد اج -برکاته دامت -ای گیری در مجلس خبرگان برای رهبری حضرت آیت اهلل خامنههنگام رای»ایشان در این مورد می نویسند: 

دم ربود، ولی بعدا به واسطه حضور در جلسات مباحثه فقهی، شخصا به اجتهاد ایشان پی بمعظم له با قیام هیات شرعیه نزد این جانب ثابت

 «.باشددهم که معظم له، مجتهدی عادل و جامع الشرایط میو اکنون شهادت می

ای به عنوان رهبری به نظر امام خمینی )ره( در مورد اجتهاد ایشان اشاره می مرحوم سید احمد خمینی )ره( بعد از انتخاب آیت اهلل خامنه

 28«حضرت امام بارها از جناب عالی به عنوان مجتهدی مسلم و بهترین فرد برای رهبری نام بردند.»رد می گویند: کنند؛ ایشان در این مو

مدتهاست در خدمت مقام معظم  بنده»گوید: علمی و فقهی مقام معظم رهبری می هاشمی شاهرودی در مورد جایگاهسید محمود آیت اهلل 

رهبری در بحث های فقهی مفصل و بسیار سختی که در مسائل مستحدثه و محل ابتالی نظام انجام می گیرد، حاضر بوده ام معموال در این 

طلق مشخص و جتهد ممسائل مستحدثه که فقهاء هم بحثی را ارائه نداده اند، یا کمتر ارائه داده اند آن قابلیتها و ویژگیهای اجتهادی یک م

  29 «نمایان می شود..... باالخره از نظر مجتهد مطلق بودن مقام معظم رهبری جای شکی نیست.

انقالب  رهبری بال اشکال و موجب تقویت اسالم وتقلید از مقام معظم »ای می گویند: آیت اهلل جنتی نیز با تأیید مرجعیت آیت اهلل خامنه

  3۰ «و قطع امید دشمنانی است که می خواستند از طریق دخالت در این امر حیاتی، نظام جمهوری اسالمی را تضعیف نمایند.

                                                           
 27 .rpra.html74q9qzak9http://aftabnews.ir/vdcgyz 

 28 63۰56http://www.hawzah.net/fa/question/questionview/ 

 29 63۰3http://www.hawzah.net/fa/article/articleview/ 

 3۰ 89۰718155۰http://www.farsnews.com/newstext.php?nn= 
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آیت  وجوب پیروی و اطاعت از ولی امر مسلمین حضرت»ای می گویند: بر لزوم تقلید از آیت اهلل خامنه آیت اهلل راستی کاشانی با تأکید

اهلل خامنه ای در احکام مربوط به جامعه اسالمی )فقه حکومتی( بر کسی پوشیده نیست و اما در احکام شخصی )اگرچه همان گونه که 

م مجتهدینی که جامع شرایط تقلید باشند وجود دارد ولی( در شرایط موجود که تشخیص ایشان در پیام تسلیتشان فرمودند در حوزه علمیه ق

 اعلم ولو احتماالً متعذّر یا متعسّر است تقلید معظم له که یگانه حافظ و نگهبان مصالح اسالم و مسلمین اند مجزی و مبرئ ذمه، بلکه با

  31«.نین، اولی می باشد توجه به توطئه های دشمنان اسالم و خوف تفرقه در صفوف موم

 اهلل آیت وممرح حکیم، باقر محمد سید حاج اهلل آیت آیت اهلل حاج شیخ رضا استادی، آیت اهلل حاج شیخ احمد محسنی گرکانی، شهید

 آیت حوممر فضل، بنی مرتضی شیخ حاج اهلل آیة مرحوم هاشمی، اسماعیل سید حاج اهلل آیت مرحوم  خوانساری، ابوالفضل شیخ حاج

، آیة اهلل حاج شیخ محمد ابراهیم جنّاتی، آیت اهلل حاج سید کمال اصفهانی طاهری الدین جالل سید حاج همدانی، موسوی حسن سید اهلل

فقیه ایمانی، آیت اهلل حاج شیخ هادی روحانی، آیت اهلل حاج شیخ عباس واعظ طبسی، آیت اهلل شیخ هادی باریک بین، آیت اهلل حاج 

 سینح محمد شیخ حاج اهلل آیت ، مد علی موسویحم سید حاج اهلل آیت شفیعی، علی سید حاج اهلل آیت ، شیخ احمد صابری همدانی

 تأیید را رهبری معظم مقام مرجعیت و اجتهاد که بودند فقهایی و علما دیگر از غروی عبدالحسین شیخ حاج اهلل آیت مرحوم و زرندی

 32.کردند

با وجود اینکه در سالهای اخیر برخی دشمنان جمهوری اسالمی برای ایجاد شکاف بین مردم و مقام معظم رهبری شبهات فراوانی در مورد 

جایگاه علمی و فقهی ایشان مطرح کرده اند شاهد آن هستیم که مراجع و فقهای بسیاری از زمان اعالم مرجعیت ایشان به تأیید توانایی 

ق مقام آید اجتهاد مطلسال گذشته به دست می بیست و نههای صادر شده در طی اند. آنچه از صحبت ها و بیانیهداختهاجتهاد ایشان پر

 .معظم رهبری است
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 32 33-22-17-۰8-۰3-2۰13t.ir/index.php/http://saleha 
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 اسناد و تصاویر
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 1368خرداد  15خبر رحلت امام خمینی)ره( در روزنامه های 
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 1368خرداد  15خبر انتخاب آیت اهلل خامنه ای به عنوان رهبری جدید جمهوری اسالمی ایران، 
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و به ظاهر آینده جمهوری  ،جنجالی شده بود در جامعه 1368فروردین ماه  18 استعفای آیت اهلل منتظری از قائم مقامی رهبری در

 اسالمی ایران را در ابهام قرار می داد.
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 1368خردادماه  14ت نامه امام)ره( توسط آیت اهلل خامنه ای در قرائت وصی

 

 1368خرداد  14خبرگان رهبری در تاریخی نمایی از جلسه 
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 پس از به مقام رهبری رسیدن آیت اهلل خامنه ای، جمعی از فقها و مجتهدین شناخته شده، اجتهاد ایشان را تائید کردند.
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نفر از مجتهدین را به  7پس از رحلت مرحوم آیت اهلل العظمی محمد علی اراکی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و  1373در پائیز سال 

 .آنها آیت اهلل خامنه ای بود عنوان مرجع تقلید پیشنهاد و معرفی نمود که سومین نفر
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 ره(ام رهبری؛ در مراسم ترحیم امام خمینی)قمیدن به ت اهلل خامنه ای پس از رسآی

 

افراد  و یکی از مخالفین و منتقدین مقام رهبری و اجتهاد ایشان آیت اهلل منتظری ،پس از رسیدن آیت اهلل خامنه ای به مقام رهبری

 .ندکه با انتقاد برخی از چهره های جریان چپ خط امام )اصالح طلبان( مواجه شد ندبود نزدیک به ایشان
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قلید ان مرجع ترا به عنو ات بهجت و فاضل لنکرانیاز جمله مروحومان حضرات آی جامعه روحانیت مبارز تهران نیز نام چند نفر از فقها

 که آیت اهلل خامنه ای نیز از جمله آنها بودند. ندپیشنهاد و معرفی کرد

 

اهلل خامنه که رهبری و اجتهاد آیت  بودند 68در سال  و مجلس خبرگان رهبری اهلل محمد مومن، از اعضای وقت شورای نگهبانآیت 

عین حال به دلیل رابطه نزدیک و دوستانه با آیت اهلل منتظری نظرات ایشان را هم به آیت اهلل خامنه ای منتقل می ای را تائید کردند. در 

 کردند.
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 .پیشنهاد و اعالم کردند 1373در سال  اهلل محمد یزدی، اولین فردی که مرجعیت آیت اهلل خامنه ای راآیت  

 

نظر ایشانف از رهبری ، از حامیان رهبری آیت اهلل گلپایگانی بودند که پس از رای نیاوردن 1368اهلل احمد آذری قمی در سال آیت 

 در بیمارستان درگذشت. 1377در بهمن ماه سال به منتقد رهبری تبدیل شدند. وی  1376از سال ای حمایت کردند. اما  آیت اهلل خامنه
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تا آخر عمر از منتقدین رهبری و مخالفین مرجعیت آیت اهلل خامنه ای محسوب می  1368اهلل حسینعلی منتظری همواره از سال آیت 

 در عملکرد رهبری و نظام جمهوری اسالمی ایران داشته و دارند. در ایجاد شبههنزدیکان ایشان همواره سعی شدند و شاگردان و 

 


